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Szanowni Państwo
W minionym miesiącu prace Izby zo-

stały ukierunkowane na wsparcie 
instytucji rządowych i samorządowych 
w zakresie tworzenia dokumentów pro-
gramowych na najbliższy czas. Z dużą sa-
tysfakcją przyjęliśmy zmiany, które zapro-
ponowała Izba w zakresie wykorzystania 
Krajowej Rezerwy Wykonania. Ostatecz-
nie znalazły się tam dodatkowe środki,  
z których będą mogli skorzystać bezpo-
średnio przedsiębiorcy. 

ZIPH wspólnie z innymi organizacjami 
przedsiębiorców i pracodawców wysto-
sowała również list otwarty do Minister 
Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkow-
skiej w sprawie projektu Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

Postulujemy w nim o zmiany, które mają 
istotne znaczenie z punktu widzenia inte-
gralności systemów infrastruktury tech-
nicznej oraz zapewnienia spójności rozwoju 
regionalnego na dużym obszarze zachodniej 
Polski. Treść listu znajdą Państwo w bieżą-
cym numerze „GP” na stronie 10.

W kwietniu ZIPH zorganizowała konfe-
rencję na temat pozyskiwania zewnętrz-
nych źródeł finansowania w ramach Po-
nadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu 
– Innowacja. Dla zainteresowanych pomy-
słodawców i potencjalnych inwestorów 
przygotujemy w najbliższym czasie kolejne 
spotkania przybliżające w szerokim zakre-
sie ten temat. Kontynuujemy również szko-
lenia członków Izby. W najbliższym czasie 
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rozpoczynamy zajęcia z zakresu języ-
ka angielskiego i technik sprzedaży.  
Zapraszam do udziału. 

Z poważaniem
Krzysztof Kononowicz

Wiceprezes  ZIPH
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Do podziału w ramach KRW było po-
nad 200 mln złotych dodatkowych 
funduszy. Po zapoznaniu się z wstęp-

nym dokumentem dotyczącym podziału 
środków na poszczególne działania, Zachod-
nia Izba Przemysłowo-Handlowa postulo-
wała o zwiększenie alokacji na działania, 
z których mogliby skorzystać bezpośred-
nio przedsiębiorcy. Dotyczyło to zwłaszcza 
środków na działanie 2.1. Mikroprzedsię-
biorstwa, działanie 2.2 Poprawa konkuren-
cyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje oraz na działanie 2.5 do-
tyczące dokapitalizowania funduszy pożycz-
kowych i poręczeniowych, które stanowią 
pośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw.

Fundusze dla przedsiębiorców

Propozycje Izby
uwzględnione
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął ostateczną wersję podzia-
łu Krajowej Rezerwy Wykonania. W dokumencie opublikowanym  
25 marca znalazły się zapisy o dodatkowych środkach dla przedsię-
biorców, o które zabiegała Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Z propozycjami zmian ZIPH wystąpiła do 
Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Zostały 
one przyjęte 18 lutego w formie stanowiska 
Prezydium Sejmiku. 22 lutego br. podczas 
konferencji w Urzędzie Marszałkowskim  
w Zielonej Górze stanowisko LSG przed-
stawił Dyrektor Izby Stanisław Owczarek. 
Ostateczne zapisy zostały uwzględnione  
w końcowej wersji podziału Krajowej Rezer-
wy Wykonania. Alokacja w ramach działa-
nia 2.1 oraz 2.2 (dot. sektora MSP) wzrosła  
w sumie o dodatkowe 40 mln zł, a w ra-
mach działania 2.5. fundusze poręczeniowe 
i pożyczkowe wsparte zostaną ostatecznie 
kwotą 10 mln zł. Głos przedsiębiorców zo-
stał tym samym w pełni uwzględniony przez 
Zarząd Województwa.

(TM)

• Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Jerzy Korolewicz został wyróżniony 
w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Wpływowy 
2010”. W rywalizacji brali udział kandydaci 
nominowani przez redakcję „Gazety Lubu-
skiej” oraz zgłoszeni przez czytelników i in-
ternautów. W wyniku głosowania Kapituły 
plebiscytu Jerzy Korolewicz uplasował się 
na zaszczytnym drugim miejscu. Kapituła 
uzasadniając wybór podkreśliła osiągnięcia 
gospodarcze Prezesa ZIPH oraz jego niezwy-
kle pozytywny wpływ na integrację środo-
wiska lubuskich przedsiębiorców.

• 30 marca  w zielonogórskiej restauracji 
Figaro odbyła się uroczystość wręczenia 
„Diamentów Forbesa 2011”. Zestawienie 
to zostało opracowane przez firmę Du-
n&Bradstreet. Znalazły się w nim firmy, któ-
re dynamicznie zwiększały swoją wartość  
w ciągu ostatnich trzech lat. Wśród lau-
reatów tegorocznej edycji obecni byli 
członkowie Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej: Arctic Paper Kostrzyn SA, Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe Fast Sp. z o.o., 
PPHU Lamix Mirosław Laszko, Sarris Darm 
Sp. z o.o., Drewgór S. Walczak i Spółka.

• 27 kwietnia w hotelu Dana w Zielonej Gó-
rze miała miejsce się uroczysta gala kończą-
ca II edycję organizowanego przez Gazetę 
Lubuską plebiscytu „Kobieta Przedsiębior-
cza 2010”. Wzięło w nim udział 59 pań, 
spośród których 3 najlepsze zostały wybra-
ne na drodze sms-owej. W konkursie od-
dano aż 12045 głosów. Czytelnicy Gazety 
Lubuskiej zdecydowali, iż na tytuł kobiety 
przedsiębiorczej zasłużyły: Grażyna Ulrich-
-Zwoińska (Fructofresh), Iwona Kamińska 
(Europejska Fundacja Oświaty i Kultury), 
Janina Tatarynowicz (działalność handlo-
wa), Danuta Rożek (Gastro-Rodan Centrum 
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PORADY EKSPERTÓW ZIPH:

Monika Marek, 
tel. (95) 73-90-321,
e-mail: m.marek@ziph.pl
Najbliższe konsultacje:
•	 5,	12,	19,	26	maja
godziny od 14.00 do 16.00

Konsultant Środków Unijnych

Artur Maguliszyn
tel. (68) 32-97-822
e-mail: a.maguliszyn@region.zgora.pl
Najbliższa konsultacja:
- 26 maja,
godziny od 10.00 do 14.00.
Miejsce: siedziba ZIPH
ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy

Tegoroczna edycja będzie już trzecią 
w historii konkursu. Celem przedsię-
wzięcia jest promocja najlepszych 

firm, których osiągnięcia mogą stanowić 
wzór do naśladowania oraz kształtowanie 
pozytywnego wizerunku gospodarczego 
województwa. Patronat nad konkursem ob-
jął Marszałek Województwa Lubuskiego.

III edycja Lubuskiego Lidera Biznesu

Liderzy biznesu na start
19 kwietnia br. w Ratuszu Miejskim w Zielonej Górze odbyło się 
pierwsze posiedzenie Kapituły Lubuskiego Lidera Biznesu. Organiza-
torem przedsięwzięcia jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
we współpracy z Gazetą Lubuską, TVP Gorzów Wlkp., Radiem Za-
chód i Miastem Zielona Góra.

Wyposażenia Gastronomii i Hoteli), Graży-
na Husar-Zakowicz (zakład ogólnobudow-
lany w Żarach) i Czesława Bocheńska (Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym).

Konsultant ds. ekonomicznych

Marcin Bożek
tel. 510-964-358
e-mail: bozek.marcin@vp.pl 
Konsultacje telefonicznie
w każdy poniedziałek, środę i piątek 
w godzinach od 10.00 do 14.00

Skład Kapituły konkursu:

• Ryszard Barański, Przewodniczący Za-
rządu Lubuskiej Organizacji Pracodaw-
ców

• Grzegorz Jankowski, Dyrektor Departa-
mentu Gospodarki  i Infrastruktury

• Karol Humiński, Członek Komisji Rewi-
zyjnej Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej

• Tadeusz Jędrzejczak, Prezydent Miasta 
Gorzów Wielkopolski

• Jerzy Korolewicz, Prezes Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej

• Jan Krawiec, Prezes Zarządu Lubuskiej 
Izby Budownictwa

• Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielo-
na Góra

• Mieczysław Kurałowicz, Prezes Łużyc-
kiej Izby Gospodarczej

• Hanna Nowicka, Prezes Agencji Rozwo-
ju Regionalnego S.A.

• Krzysztof Romankiewicz, Wiceprezes Za-
chodniej Izby Przemysłowo-Handlowej

• Grzegorz Widenka, Dyrektor Zarządza-
jący Gazetą Lubuską

Zgłoszenia do udziału w III edycji kon-
kursu przyjmowane są do 30 czerwca 
br. Dokumenty zgłoszeniowe do pobra-
nia znajdują się na stronie internetowej  
www.ziph.pl w zakładce „Lubuski Lider Biz-
nesu”. Na uroczystą Galę, podczas której po-
znamy wyniki III edycji zapraszamy  19 wrze-
śnia 2011r. do  Zielonogórskiej Palmiarni.

Jarosław Libelt

Rywalizacja o miano Lubuskiego Lidera Biz-
nesu obejmuje cztery kategorie przedsię-
biorstw wśród których wyłonieni zostaną 
zwycięzcy:
• przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające  

do 9 pracowników)
• przedsiębiorstwa małe (zatrudniające  

od 10 do 49 pracowników)
• przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające 

co od 50 do 249 pracowników)
• przedsiębiorstwa duże (zatrudniające  

od 250 pracowników)

Zwycięzcom konkursu w poszczegól-
nych kategoriach przyznane zostaną sta-
tuetki „Lubuskiego Lidera Biznesu” na lata 
2011/2012. Wyróżnione firmy będą miały 
prawo przez okres jednego roku (od chwili 
wręczenia nagród) do wykorzystywania loga 
Konkursu wraz z tytułem.
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Działanie 8.2 przeznaczone jest dla firm 
z sektora MSP. O wsparcie może się 
ubiegać przedsiębiorca, który planuje 

rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu 
o rozwiązanie elektroniczne, w szczególno-
ści przez dostosowanie własnych systemów 

informatycznych do systemów innych przed-
siębiorców,  z którymi współpracuje. W grę 
wchodzi tu zarówno stworzenie nowego sys-
temu, jak i integracja już działających progra-
mów. Co ważne, aby ubiegać się o środki na 
etapie tworzenia projektu należy wylegity-
mować się umowami zawartymi z minimum 
dwoma przedsiębiorcami, z którymi wnio-
skodawca będzie wdrażał dane rozwiązanie. 
Projekty mogą być objęte finansowaniem 
przez okres nie dłuższy niż 2 lata.

Wartość projektu w ramach działania 
8.2 nie może być niższa niż 20 tysięcy zło-
tych i jednocześnie nie może przekraczać 
2 mln złotych. Intensywność wsparcia jest 
zróżnicowana w zależności od m.in. statusu 
przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii 
wydatków kwalifikowanych. Dofinansowa-

Fundusze UE

Środki na rozwiązania informatyczne
4 kwietnia w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania dotacji 
na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Działania 8.2 Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. Organizatorem spotkania był Główny Punkt Informacyjny o Funduszach 
Europejskich w Gorzowie Wlkp. działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

nie w realizowane jest poprzez refundację 
wydatków. Przedsiębiorca może jednak jed-
norazowo wystąpić o wypłacenie zaliczki w 
maksymalnej kwocie 30% dofinansowania.

Najbliższy nabór wniosków odbędzie się 
w dniach 03.10.2011 r. - 28.10.2011 r. Szcze-
gółowe informacje na temat działania 8.2 
oraz procedur i form składania wniosków 
można uzyskać w Głównym Punkcie Informa-
cyjnym o Funduszach Europejskich w Gorzo-
wie Wlkp., w Punkcie Informacyjny ARR S.A. 
w Gorzowie Wlkp. (siedziba Zachodniego 
Centrum Innowacji Sp. z o.o.) oraz w Punkcie 
Konsultacyjnym w Zielonej Górze, działają-
cym przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Zielonej Górze.

Tomasz Molski

Wg najnowszych badań prawie 
połowa małych i średnich firm 
inwestuje w rozwój swojego 

przedsiębiorstwa. Do finansowania inwe-
stycji przedsiębiorcy wykorzystują głównie 
środki własne. Z kredytów korzysta jedynie 
ok. 15%, a z leasingu niecałe 10% firm. Inne 
źródła pozyskania kapitału wykorzystywane 
są bardzo rzadko. 

Organizatorzy konferencji chcą zapre-
zentować spektrum rozwiązań pozwalają-
cych na skuteczne zarządzanie płynnością 
finansową oraz sposoby na przełamanie 
bariery właścicieli przed sięganiem po ze-
wnętrzne źródła finansowania. Przedsię-
biorcy będą się również mogli dowiedzieć, 

Konferencja dla przedsiębiorców

Jak układać relacje z bankiem
Zapraszamy 7 czerwca br. do Hotelu Qubus w Gorzowie Wlkp., gdzie odbędzie się konferencja dla firm 
sektora MSP pt „Kapitał i bezpieczeństwo Twojej firmy”. Organizatorem spotkania jest Puls Biznesu. 
Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

jak poprawnie układać relacje z bankami 
oraz jak zmiana w strategii banków wpły-
wa na możliwość uzyskania kredytów oraz 
gdzie szukać alternatywnych źródeł pozy-
skiwania kapitału. Na praktycznych przykła-
dach pokażą różne rozwiązania, ich zalety 
oraz wady.

Eksperci przedstawią również podat-
kowe skutki wyboru różnych rodzajów fi-
nansowania działalności i rozwoju, wskażą 
sposoby zabezpieczania ryzyka związanego 
z prowadzeniem biznesu, a także skuteczne 
metody zwiększania przewagi konkurencyj-
nej firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Szczegółowe informacje na temat kon-
ferencji znaleźć można na stronie interne-

towej: www.konferencje.pb.pl. Tam też 
można bezpłatnie zarejestrować swój udział  
w konferencji.

(TM)
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Szkolenia realizowane są w ramach pro-
jektu unijnego „Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników drogą do sukcesu firmy”. 

Program zajęć przygotowany został wspólnie 
przez Północną Izbę Gospodarczą ze Szczeci-
na i Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego przedsiębior-
cy zapłacą za udział w zajęciach jedynie 20% 
kwoty bazowej.

Projekt został podzielony na cztery bloki 
tematyczne, stanowiące osobne kursy. Aktual-
nie trwa nabór na wszystkie szkolenia, zakoń-
czenie rekrutacji planowane jest na 20 maja 
br. Warto się pospieszyć, gdyż liczba miejsc na 
poszczególne zajęcia jest ograniczona.

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
zwłaszcza zajęcia z języka angielskiego. Kurs 
obejmuje 120 godzin zajęć, które odbywać 
się trzy razy w tygodniu po godzinach pracy. 
Łącznie w zajęciach uczestniczyć ma 36 osób 
podzielonych na 4 dziewięcioosobowe grupy. 
Kursy języka angielskiego podzielone zostały 
na dwa poziomy zaawansowania. Pierwszy  
z nich - BEC Preliminary, przygotuje przed-
siębiorców z zakresu biznesowego języka an-
gielskiego z obszarów: struktura i organizacja 
firm, rekrutacja pracowników, praca w ze-
spole, komunikacja międzyludzka, promocja 
i sprzedaż produktów, operacje finansowe, 
korespondencja biznesowa, etc. Drugi poziom 
- Kurs do BEC Vantage, przeznaczony jest dla 
przedstawicieli kadry zarządzającej średnie-
go oraz wyższego szczebla. Kurs wprowadza 
fachową terminologię handlową, finansową 
i prawną z dziedzin takich jak: handel zagra-
niczny, globalizacja, finanse, przepisy BHP, pra-
wa, kadr etc. Wszystkie szkolenia zakończą się 
egzaminem certyfikującym.

W ramach projektu przeprowadzone zo-
staną także zajęcia z zakresu technik sprzeda-
ży. Zajęcia obejmują 80 godzin szkoleniowych 
i odbywać się będą w weekendy. Tematyka 
szkolenia obejmuje pięć modułów: negocja-
cje, sprzedaż, komunikację interpersonalną, 
komunikację w sprzedaży i współpracę z trud-
nym klientem. Zajęcia przeprowadzi firma 
Profi Biznes Group Pani Sylwii Majewskiej.

Izba prowadzi również rekrutację na kursy 
grafiki komputerowej i projektowania stron 
internetowych. Zajęcia obejmują ponad 100 
godzin zajęć i realizowane będą w weekendy. 
Przeprowadzą je trenerzy firmy Unizeto Tech-
nologies ze Szczecina.

Poniżej szczegółowa informacja
o szkoleniach:

• Kurs: „Grafik komputerowy”
Pierwsze zajęcia: maj 2011
Liczba godzin szkolenia: 102
Tryb zajęć: weekendowe
Liczba miejsc: 12
Koszt udziału: 402 zł

• Kurs: „Tworzenie stron internetowych”
Pierwsze zajęcia: maj 2011
Liczba godzin szkolenia: 102
Tryb zajęć: weekendowe
Liczba miejsc: 12
Koszt udziału: 402 zł

Podnoszenie kwalifikacji pracowników drogą do sukcesu firmy

Szkolenia dla przedsiębiorców
Z końcem maja br. w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej rozpoczną się szkolenia dla właścicieli 
oraz pracowników mikro i małych firm z naszego województwa. Zainteresowani będą mogli wziąć udział 
w zajęciach z zakresu informatyki, języka obcego i technik sprzedaży.

• Kurs: Język angielski - BEC Preliminary 
Pierwsze zajęcia: maj 2011
Liczba godzin szkolenia: 120

 Tryb zajęć: w tygodniu po za godzinami  
pracy
Liczba miejsc: 18
Koszt udziału: 460 zł

• Kurs: Język angielski - BEC Vantage 
Pierwsze zajęcia: maj 2011
Liczba godzin szkolenia: 120

 Tryb zajęć: w tygodniu po za godzinami  
pracy
Liczba miejsc: 18
Koszt udziału: 500 zł

• Kurs: Techniki sprzedaży.
Pierwsze zajęcia: maj 2011
Liczba godzin szkolenia: 180
Tryb zajęć: weekendowe
Liczba miejsc: 30
Koszt udziału: 224 zł

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu:
(95) 739-03-11.
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Ponadregionalna Sieć Aniołów Bizne-
su – Innowacja (PSAB-I) utworzona 
została przez Instytut Nauk Ekono-

micznych i Społecznych w Warszawie. Ko-
ordynatorami projektu w województwie 
lubuskim są: Zachodnia Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. i Agen-
cja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej 
Górze. Lubuskie to jeden z czterech regio-
nów, na terenie których realizowany jest 
projekt. Oprócz naszego województwa są 
to: dolnośląskie, mazowieckie i podlaskie. 
Patronat nad całym przedsięwzięciem ob-
jęło Ministerstwo Gospodarki RP.

Tworzenie sieci w Lubuskiem rozpoczę-
ło się w połowie ubiegłego roku. Do tego 
czasu w naszym województwie odbył się 
szereg spotkań i szkoleń z zakresu pozyski-
wania zewnętrznych źródeł finansowania. 
Konferencja w Gorzowie miała za zadanie 
przybliżyć uczestnikom wiedzę na temat 

możliwości pozyskania kapitału zewnętrz-
nego na realizację inwestycji i wskazania 
ścieżki rozwoju innowacyjnych pomysłów 
na biznes. Aniołowie Biznesu stanowią jed-
ną z form rozwiązania problemów, na które 
napotyka wielu początkujących przedsię-
biorców. To zjawisko stosunkowo nowe  
w polskich realiach, aczkolwiek zaobser-
wować można stały wzrost zapotrzebowa-
nia na tego typu usługi. Anioł biznesu to 
najczęściej osoba fizyczna, która inwestu-
je prywatne pieniądze w przedsięwzięcia 
biznesowe na wczesnym etapie rozwoju, 
które charakteryzują się dużym poten-
cjałem wzrostu. Anioł biznesu staje się 
udziałowcem takiego przedsięwzięcia, 
wspierając jego rozwój swoim kapitałem 
oraz doświadczeniem, wiedzą i siecią kon-
taktów. PSAB-I ma z jednej strony pozyski-
wać inwestorów gotowych dofinansować 
wybrane przez siebie przedsięwzięcia, a 
z drugiej wyszukiwać autorów pomysłów 

o charakterze innowacyjnym. Największe 
szanse na znalezienie anioła biznesu mają 
projekty opierające się o innowacje techno-
logiczne, marketingowe lub organizacyjne  
z takich sektorów jak: internet i telekomuni-
kacja, energetyka i ochrona środowiska, czy 
biotechnologia. Jak podkreśla koordynator 
sieci w Lubuskiem Sergiusz Borysławski, tak 
naprawdę jednak zgłosić do sieci może się 
każdy, kto ma ciekawy pomysł na biznes. 

Działalność sieci opiera się na wsparciu 
merytorycznym i technicznym zarówno po-
mysłodawców, jak i inwestorów. W pierw-
szej kolejności PSAB-I przyjmuje projekty. 
Po wstępnej analizie są one umieszczane 
w centralnej bazie i przedstawiane inwe-
storom przez samego zainteresowanego. 
Pomysłodawca w ramach projektu może 
ponadto skorzystać z pomocy w pisaniu 
biznesplanu i fachowego doradztwa.

Konferencja w Gorzowie podzielona 

Sieć Aniołów Biznesu

Finansowanie ciekawych pomysłów
W gościnnych progach Hotelu „Fado” w Gorzowie Wlkp. odbyła się 
21 kwietnia konferencja na temat pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania w ramach projektu: „Ponadregionalna Sieć Aniołów 
Biznesu – Innowacja”. Wyszukiwanie pomysłodawców ciekawych 
projektów biznesowych oraz pozyskiwanie prywatnych inwestorów 
gotowych sfinansować unikalne przedsięwzięcia - to główne cele, 
które przyciągnęły  uczestników konferencji.
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Nowe inwestycje w strefie

została na dwie części. W pierwszej zapre-
zentowane zostały informacje na temat 
zasad funkcjonowania Ponadregionalnej 
Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja, wa-
runków przystąpienia do przedsięwzięcia 
oraz procedury dotyczącej wyboru pro-
jektów. Drugą część spotkania pod nazwą 
Invest Expo Bussines Meeting poświęco-
no na prezentację praktycznych przykła-
dów zaangażowania finansowego aniołów  
w projekty biznesowe. Swoje doświad-
czenia  w tym względzie zaprezentowali 
przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej formy 
wsparcia. Niemal wszystkie z zaprezento-
wanych przykładów nacechowane są no-
watorskim sposobem produkcji lub sprze-
daży usług. Największe zainteresowanie 
wzbudziło wystąpienie Jacka Malca, prezesa 
spółki MOMO, która od podstaw zbudowała 
sieć samoobsługowych stacji benzynowych. 
Pomysł ten z powodzeniem realizowany jest 
również w Szwecji i Finlandii.

Podczas konferencji przedstawiono 
również najważniejsze kwestie związane 
z przygotowaniem firmy do pozyskania 
inwestora oraz zalety i wady tego typu 
rozwiązań. Po spotkaniu uczestnicy konfe-

rencji mieli również możliwość wymiany 
doświadczeń z inwestorami i przedsiębior-
cami którzy skorzystali z dofinansowania 
swoich firm przez aniołów biznesu. 

W najbliższym czasie w Lubuskiem 
planowane są kolejne szkolenia dla osób 
zainteresowanych pozyskaniem zewnętrz-

nych źródeł finansowania w ramach sieci. 
Szczegółowe informacje na temat projektu 
można uzyskać w Zachodniej Izbie Prze-
mysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.  
lub Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Zielonej Górze.

(JL)

Obie firmy z powodzeniem działają 
już w gorzowskiej podstrefie K-S 
SSE. Przygotowywane projekty 

inwestycyjne polegać będą na rozbudowie 
istniejących obecnie zakładów i zwięk-
szeniu mocy produkcyjnych. Planowana 
nowa inwestycja działającej od kilku lat  
w Gorzowie spółki Faurecia polegać będzie 
na rozbudowie przedsiębiorstwa poprzez 
zakup dwóch ciągów produkcyjnych oraz 
linii lakierniczej do produkcji nowych, in-
nowacyjnych produktów - desek rozdziel-
czych i paneli drzwiowych do nowych mo-
deli samochodów marki Mercedes klasy 
S i Volvo. W celu rozpoczęcia produkcji 
konieczna będzie również rozbudowa hali 

produkcyjnej, dobudowa wiaty logistycz-
nej, magazynów surowców do produkcji, 
pomieszczeń warsztatowych i biurowych. 
Inwestycja będzie prowadzona na nieru-
chomości powierzchni 7,6333 ha (własność 
Spółki), zlokalizowanej na terenie Kom-
pleksu nr 1 Podstrefy Gorzów Wlkp.

22 kwietnia br. K-S SSE S.A. wydała 
natomiast zezwolenie  HJ Heinz Polska 
S.A. W ramach projektu inwestycyjnego 
Spółka wybuduje nowe obiekty, w których 
uruchomiona zostanie produkcja konserw 
warzywno-mięsnych Inwestycja obejmuje 
wdrożenie kompleksowych linii techno-
logicznych obejmujących wszystkie etapy 
procesu produkcyjnego, od magazynowa-

nia do umieszczania gotowych produktów 
na paletach. Inwestycja realizowana będzie 
w oparciu o innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne z zakresu wychładzania pro-
duktu po sterylizacji w specjalnej komorze 
susząco-wentylacyjnej, co stanowi rozwią-
zanie technologiczne znane i stosowane  
w Polsce krócej niż 1 rok. W związku z tym 
działaniem poczynione zostaną nakłady 
inwestycyjne w wysokości co najmniej  
26,6 mln PLN, utworzonych zostanie  
co najmniej 30 nowych miejsc pracy. In-
westycja zostanie zakończona do dnia  
31 sierpnia 2012r.

(TM)

Z  życia Strefy

25 marca w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wydania zezwoleń na działalność gospodarczą  
w gorzowskiej podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółkom Faurecia Go-
rzów Sp. z o.o. i AUTO GALERIA Sp. z o.o.
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Pod listem podpisali szefowie Lubu-
skiej Organizacji Pracodawców, Eu-
ropejskiego Ugrupowania Interesów 

Gospodarczych, Zachodniej Izby Przemy-
słowo-Handlowej, Związku Pracodawców 
„Przedsiębiorczość” z Sulęcina oraz Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Gorzowa. 
Postulują w nim o wniesienie poprawek 
dotyczących zachodniej Polski w projekcie 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju 2030. 

„Szanowna Pani Minister,
trwające konsultacje projektu Kon-

cepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 skłaniają również nas przed-
siębiorców i pracodawców do przekazania 
Pani Minister uwag i wniosków, które win-
ny wpłynąć na jeszcze lepszy kształt Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030. Otóż szczegółowa analiza za-
pisów projektu Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju każe zwrócić nam 
uwagę na następujące kwestie odnoszące 
się do regionu, w którym działają nasze or-
ganizacje.
1. Proponujemy aby drogę krajową nr 22 

na odcinku od Kostrzyna przez Gorzów 
do Piły przewidzieć jako drogę szybkiego 
ruchu. Wówczas łączyłaby się ona w Pile 
z drogą szybkiego ruchu S-10 ze Szczeci-
na przez Piłę do Bydgoszczy zapewniając 
w ten sposób właściwe warunki komu-
nikacji drogowej z Berlina i środkowych 
Niemiec do aglomeracji bydgosko-toruń-
skiej i dalej przez A-1 do  Trójmiasta oraz 
Olsztyna a także Kaliningradu. Wiąże 
się to oczywiście z koniecznością zapla-
nowania budowy przeprawy mostowej 
przez Odrę w okolicach Kostrzyna.

2. Wnosimy aby linia kolejowa nr 203 z Ko-
strzyna przez Gorzów, Piłę do Malborka 
i dalej do Trójmiasta oraz Kaliningradu 
była traktowana jako kolej konwencjo-

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Uwagi organizacji gospodarczych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi obecnie konsultacje w sprawie projektu Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Swoje uwagi i postulaty w liście do Minister Rozwoju Regio-
nalnego Elżbiety Bieńkowskiej wyraziły również organizacje przedsiębiorców i pracodawców wojewódz-
twa lubuskiego. 

nalna o prędkości 120 – 200  km/h, po 
wcześniejszym zelektryfikowaniu od gra-
nicy polsko-niemieckiej, tym bardziej że 
koszt elektryfikacji newralgicznego od-
cinka Kostrzyn - Gorzów - Krzyż  zmieścił-
by się w kwocie kilkudziesięciu milionów 
złotych.

3. Za zasadne uważamy przedłużenie  
w perspektywie 2030 Koleje Dużych 
Prędkości z Poznania do Szczecina przez 
Gorzów. 

Dotychczasowy korytarz transportowy 
wzdłuż linii E-20 po odpowiednim posze-
rzeniu niezbędnej przestrzeni jest naj-
lepiej infrastrukturalnie przygotowany 
do przedłużenia Kolej Dużych Prędkości 

z Poznania w kierunku Berlina w celu 
połączenia polskiej sieci Kolei Dużych 
Prędkości z zachodnioeuropejskim sys-
temem kolei dużych prędkości. Wówczas 
wykorzystać w pełni można by także tę 
infrastrukturę kolejową, którą aktualnie 
modernizuje Województwo Lubuskie 
wspólnie z Polskimi Liniami Kolejowymi, 
tj. linie kolejowe Gorzów przez Między-
rzecz do Zbąszynka oraz Zielona Góra 
przez Czerwieńsk do Zbąszynka – i w Zbą-
szynku spiąć te zmodernizowane odcinki 
kolei z systemem kolei dużych prędkości.

4. Niezbędne jest zagospodarowanie tu-
rystyczne i gospodarcze rzeki Warty, w 
szczególności połączenie przez Kanał 
Bydgoski, Noteć i Wartę dwóch naj-
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większych polskich rzek: Odry i Wisły. 
Wspomina się wprawdzie w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030 o inicjatywie pięciu województw, 
która ma służyć zagospodarowaniu tego 
szlaku wodnego, ale sama inicjatywa wo-
jewództw to za mało, aby przywrócić na 
nim pełną żeglowność. Potrzebne będzie 
realne wsparcie tej inicjatywy samorzą-
dowej specjalnym programem rządo-
wym. 

5. Na stronie 125 Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 pisze się 
o zagrożeniu przeciwpowodziowym, lecz 
tylko w dolnych odcinkach Wisły i Odry, 
zaś doświadczenia ostatnich tygodni po-
kazują wyraźnie, że po słowach „Wisły i 
 Odry” należy dodać również słowa „War-
ty i Bugu”, chodzi zwłaszcza o ujścia tych 
rzek do Odry i Wisły bardzo poważnie 
zagrożone powodziami oraz podtopie-
niami. Na stronach 126 i 127 pomija się 
Gorzów jako miasto wymagające wzmoc-
nienia ochrony przeciwpowodziowej,  
co uważamy za zupełnie niezasadne. 

6. Jeśli chodzi o przygotowanie transgra-
nicznych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości trans-
granicznych to na zachodniej granicy 
Polski należy uwzględnić jako miasta 
transgraniczne również miasta Kostrzyn 
– Kistrin/Kietz, które do 1945 roku two-
rzyły jeden wspólny organizm miejski 
połączony licznymi mostami przez Odrę 
a nawet trakcją tramwajową. 

7. Pośród ośrodków o znaczeniu krajo-
wym transgranicznym wymienia się np. 
Bydgoszcz i Toruń położone w centrum 
kraju, a zapomina się o Gorzowie, który 

niezależnie od tego, że jest siedzibą wo-
jewódzką władz rządowych to jest też 
od kilkunastu lat siedzibą Euroregionu 
„Pro Europa Viadrina” a także polsko 
– niemieckiego Europejskiego Ugrupo-
wania Interesów Gospodarczych. Z tych 
względów Gorzów już dzisiaj posiada 
rozbudowane relacje przede wszystkim  
z Poczdamem jako stolicą Landu Bran-
denburg. Nie można tych faktów prze-
oczyć, co więcej należy uwzględnić per-
spektywiczną rolę Gorzowa w ciążeniach 
transgranicznych w  kierunku na Pots-
dam i Berlin.

8. Na str. 96 Koncepcji Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju przewiduje się 
wspieranie rozwoju infrastruktury komu-
nalnej poprzez budowę systemów wy-
dzielonego transportu szynowego, czyli 
metra, kolei aglomeracyjnej i innych. 
Uważamy, że słowo „innych”  powinno 
być zastąpione słowami „ trakcji tram-
wajowej” i to bez ograniczeń do miast 
metropolitarnych i konurbacji śląskiej -  
a to z tego względu, że jest wiele miast, 
które posiadają trakcję tramwajową wy-
magającą wysokich nakładów na jej od-
nowienie i rozbudowę, a nie są aglome-
racjami, w związku z czym nie mogłyby 
mieć możliwości korzystania z  dofinan-
sowania. Mamy na myśli takie miasta jak 
choćby Elbląg, Częstochowa, Grudziądz  
i Gorzów. 

9. Na str. 76 Koncepcji Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju 2030 podaje się 
liczebność populacji miast w zachodniej 
Polsce w sposób, który zniekształca fakty 
sugerując nierzeczywiste wielkości. 

Szanowna Pani Minister,
przedkładamy powyższe uwagi oraz 

wnioski, które mają charakter z jednej stro-
ny regionalny, ale z drugiej strony mają 
istotne znaczenie z punktu widzenia inte-
gralności systemów infrastruktury tech-
nicznej oraz zapewnienia spójności rozwoju 
regionalnego na dużym obszarze zachod-
niej Polski. Z tych też względów wyrażamy 
przekonanie, że zostaną one uwzględnione 
w ostatecznym kształcie Koncepcja Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

Z dużą radością witamy decyzję, w ślad 
za inicjatywą marszałków województw za-
chodniej Polski, wyodrębnienia zachodniej 
Polski w strukturze zagospodarowania prze-
strzennego kraju. Tę już wspólną inicjatywę 
samorządu i rządu trzeba przyjąć z wielką 
satysfakcją, bo doświadczenia z wdrożenia 
programu dla wschodniej Polski w ramach 
aktualnej perspektywy budżetowej Unii Eu-
ropejskiej pokazują, że warto wspierać ob-
szary peryferyjne, pokazują jak dobre efekty 
dają środki koncentrowane na tego rodzaju 
zadaniach regionalnych. Polska zachodnia  
i Środkowe Pomorze mają wiele bardzo po-
dobnych problemów infrastrukturalnych, 
problemów społecznych, problemów go-
spodarczych, które są min. wynikiem trans-
formacji ustrojowej, stąd cały ten obszar 
zasługuje na odrębne potraktowanie w kon-
cepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju. Zwłaszcza, że jest to obszar naszego 
kraju graniczący z najbogatszym państwem 
Europy, a więc narażony na szczególnie dra-
styczną konfrontację zupełnie różnych po-
tencjałów rozwojowych.”
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5 kwietnia odbyło się pierw-
sze posiedzenie Rady Biz-
nesu, która stanowić ma 

ciało doradcze i opiniodawcze 
działające przy Uczelni, składa-
jące się z przedstawicieli: szkół 
wyższych, przedsiębiorców,  or-
ganizacji okołobiznesowych oraz 
instytucji publicznych. Funkcję 
Przewodniczącej Rady Biznesu 
objęła Wiceprezydent Miasta 
Gorzowa Wlkp. - Ewa Piekarz.

Gremium to ma przyczynić 
się do wymiana informacji do-
tyczących oczekiwań pracodaw-
ców wobec absolwentów WSB, 
dostosowania oferty edukacyjnej do aktual-
nych potrzeb rynku pracy oraz umożliwianie 
studentom WSB odbywania praktyk oraz sta-
ży zawodowych. 

O celach i zadaniach Rady Biznesu roz-
mawiamy z Kanclerzem Rady Biznesu WSB 
Anną Siwko.

- Pani Kanclerz, jaki jest główny cel przy-
świecający temu gremium?
- Rada Biznesu powstała jako ciało doradcze  
i opiniodawcze działające przy Wyższej Szkole 
Biznesu w Gorzowie. Celem nadrzędnym jest 
wsparcie uczelni w zakresie prac nad dosto-
sowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych 
potrzeb rynku pracy oraz nawiązanie jeszcze 
bliższej współpracy pomiędzy WSB a przed-
siębiorcami. Ta współpraca może obejmować 
szereg różnych obszarów, ale sprowadzać się 
będzie do jednego – wzmocnienia potencjału 
lokalnych kadr gospodarki.

- Jakie zadania ma pełnić Rada Biznesu?
- Od najbliższego roku akademickiego zo-
stanie zmieniony system kształcenia w Wyż-
szej Szkole Biznesu na modułowy, tzw. har-
wardzki. Oznacza to, iż grupy powiązanych 
tematycznie ze sobą przedmiotów zostaną 
„zamknięte” w moduły, a formą zaliczenia 
będzie projekt. Taka formuła kształcenia 
zmotywuje studentów do większego zaan-
gażowania w pracę oraz pozwoli rozwijać 
szereg innych umiejętności miękkich, np. 
umiejętność pracy w grupie, komunikatyw-
ność, zdolność formułowania wniosków 
itp. Jest to działanie zgodne z Europejskimi  
i Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Jednocze-
śnie możliwość większej swobody ze strony 
uczelni w projektowaniu siatek pozwala na 
znacznie bardziej precyzyjne niż dotych-
czas skorelowanie programów nauczania 
z potrzebami lokalnego rynku pracy. Stąd 
też jeszcze w miesiącu maju planujemy zor-
ganizowanie warsztatów z członkami Ray 

Biznesu w celu opracowania zawartości me-
rytorycznych realizowanych przez uczelnię 
programów. 

Kolejnym zadaniem Rady Biznesu jest 
wsparcie działań uczelni w zakresie pozyski-
wania dla studentów atrakcyjnych miejsc na 
odbycie stażu oraz praktyki. Zależy nam na 
wyselekcjonowaniu tych przedsiębiorstw, 
które będą w stanie zapewnić miejsca pra-
cy studentom po odbyciu przez nich stażu. 
Są to niezwykle atrakcyjne formy zdobywa-
nia praktyki zawodowej, gdyż uczelnia ma 

na ten cel zabezpieczone środki 
finansowe. Oznacza to, iż każda 
osoba, która zdecyduje się na 
odbycie trzymiesięcznego stażu 
otrzyma wynagrodzenie w wy-
sokości 2.400,00 zł brutto. 

Członkowie Rady Biznesu 
wspólnie z władzami uczelni 
opracują program wizyt stu-
dyjnych w firmach, jak rów-
nież zasady prowadzenia zajęć  
w różnych formach, np. wykła-
dów monograficznych, warsz-
tatów, analizy case study przez 
praktyków. Zależy nam, aby 
być blisko przedsiębiorców, mi-

nimalizować luki kompetencyjne, a także 
przygotować naszych studentów w taki spo-
sób, aby maksymalnie ułatwić im wejście na 
rynek pracy.

W planach mamy wspólne organizowa-
nie konferencji, pierwsza dot. „Zarządzania 
Wiedzą” już 31 maja 2011 r. Chcielibyśmy 
zapraszać przedsiębiorców oraz reprezentu-
jące ich instytucje okołobiznesowe do anga-
żowania się w badania naukowe realizowa-
ne przez Uczelnię. Obecnie ruszyła I część 
większego projektu badawczego związane-
go z określeniem kierunków zmian rozwoju 
gospodarczego w naszym mieście w okresie 
kolejnych 15 lat.

To tylko niektóre z zadań realizowanych 
wspólnie przez WSB oraz członków Rady Biz-
nesu. Liczymy, że dzięki wiedzy, doświadcze-
niu i realizacji wspólnych projektów osiągnie-
my efekt synergii. Chcemy być blisko biznesu 
i dla biznesu.

- Dziękuję.
Rozmawiał Jarosław Libelt

Biznes i edukacja

Rada Biznesu WSB
Na początku kwietnia br. zarządzeniem Rektora WSB powołano 
Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Inicjatywa 
ta ma wesprzeć działania w zakresie dostosowywania oferty eduka-
cyjnej WSB do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
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Przepisy dotyczące instytucji rękojmi 
i gwarancji jakości regulują kwestie 
odpowiedzialności za wady rzeczy 

sprzedanej, przy czym odpowiedzialność  
z tytułu rękojmi zapewniona została każdemu 
kupującemu i wynika z przepisów kodeksu 
cywilnego. Gwarancja jakości jest natomiast 
ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy 
bądź oświadczenia składanego przy umowie 
sprzedaży (w dokumencie gwarancyjnym)  
i stanowi dodatkowe uprawnienie uzyskiwa-
ne przez kupującego od sprzedającego czy 
też producenta towaru. Podkreślić należy, że 
gwarancja jakości nie jest modyfikacją rękoj-
mi, ale odrębną, dodatkową formą zabezpie-
czenia interesów kupującego. 

Rękojmia 
Unormowania dotyczące rękojmi chronią  
w niektórych elementach kupującego, w in-
nych zaś sprzedawcę. Przesłanką odpowie-
dzialności sprzedawcy względem kupującego 
jest wykazanie, że przedmiot sprzedaży do-
tknięty jest wadą fizyczną lub wadą prawną. 

Wada fizyczna może polegać na takiej cesze 
(lub braku cechy) rzeczy, która wywołuje: 
a) zmniejszenie wartości rzeczy ze względu 

na cel oznaczony w umowie, jeśli strony                    
wyraźnie go wskazały; 

b) zmniejszenie wartości rzeczy ze względu 
na cel wynikający z okoliczności, jeśli celu 
nie wskazano w umowie; 

c) zmniejszenie wartości rzeczy ze względu 
na cel wynikający ze zwyczajnego przezna-
czenia  rzeczy;

d) zmniejszenie użyteczności rzeczy ze wzglę-
dów wymienionych w punktach a-c; 

e) niekompletność rzeczy. 

Wada prawna występuje w przypadku, 
gdy rzecz: 
a) jest własnością osoby trzeciej;
b) jest obciążona prawem osoby trzeciej,  

np. użytkowaniem, służebnością, dzierża-
wą, ustawowym prawem zatrzymania. 

Kupującemu, w przypadku ujawnienia 
się wad rzeczy sprzedanej, przysługuje co 
do zasady uprawnienie do żądania obniże-
nia ceny albo uprawnienie do odstąpienia 
od umowy. Jeżeli wadą dotknięta jest rzecz 
oznaczona co do gatunku (np. zboże), kupu-

Rękojmia i gwarancja jakości
jący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy 
wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych 
od wad oraz naprawienia szkody wynikłej  
z opóźnienia. Z kolei żądanie usu-
nięcia wady rzeczy oznaczonych 
co do tożsamości (np. samochodu) 
powinno być połączone z wyzna-
czeniem odpowiedniego termi-
nu i zagrożeniem odstąpienia od 
umowy po jego bezskutecznym 
upływie. Warunkiem zachowania 
uprawnień z tytułu rękojmi jest za-
wiadomienie sprzedawcy o wadzie 
w ciągu miesiąca od jej wykrycia, 
przy czym do zachowania tego ter-
minu wystarczy wysłanie listu poleconego 
przed jego upływem. Uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne wygasają po upły-
wie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po 
upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz 
została kupującemu wydana. Uprawienia  
z tytułu rękojmi za wady prawne wygasają  
z upływem roku od chwili, kiedy kupujący 
dowiedział się o istnieniu wady.

Gwarancja jakości 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji co 

do jakości rzeczy sprzedanej wynika z udzie-
lenia gwarancji kupującemu. Poprzez przyję-
cie gwarancji (dokumentu gwarancyjnego) 
dochodzi do zawarcia umowy o udzielenie 
gwarancji jakości, której podstawową funk-
cją jest ochrona kupującego przed konse-
kwencjami „zepsucia się” przedmiotu ob-
jętego gwarancją oraz przed niewłaściwym 
funkcjonowaniem tego przedmiotu pozosta-
jącym w związku z jego wadliwością. Wadli-
wość rzeczy polega na takiej cesze (lub braku 
cechy), która zmniejsza użyteczność rzeczy 
ze względu na cel wynikający ze zwyczajne-
go jej przeznaczenia. Pojęcie wady fizycznej 
przy gwarancji nie jest zatem tożsame z po-
jęciem wady fizycznej przy rękojmi. Prze-
słanką odpowiedzialności gwarancyjnej jest 
ujawnienie się wady przed upływem okresu 
gwarancyjnego wskazanego w dokumencie 
gwarancyjnym, który rozpoczyna swój bieg 
z dniem wydania rzeczy kupującemu przez 
sprzedawcę. Jeżeli w dokumencie tym nie 
oznaczono okresu gwarancji wynosi on jeden 
rok. Gwarancja jakości, w odróżnieniu od 
rękojmi, znajduje szczególne zastosowanie 
przy sprzedaży niektórych rodzajów rzeczy, 

np. urządzeń lub maszyn, których techniczna 
budowa decyduje o tym, że nie jest możliwe 
pełne, dokładne zbadanie ich niewadliwości 
w momencie odbioru. Ochrona uprawnio-
nego polega na przywróceniu kupującemu 
możliwości normalnego korzystania z rzeczy 
objętej gwarancją.

Na marginesie trzeba zauważyć, że nie-
zależnie od uregulowań zawartych w kodek-
sie cywilnym obowiązuje również ustawa  
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych wa-
runkach sprzedaży konsumenckiej oraz  
o zmianie Kodeksu cywilnego, implementu-
jąca do ustawodawstwa polskiego postano-
wienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 25 maja 1999 r. o niektórych aspek-
tach sprzedaży towarów konsumpcyjnych  
i związanych z nią gwarancjach. W przepisach 
tejże ustawy uregulowano kwestie dotyczą-
cy sprzedaży konsumenckiej, tzn. sprzedaży 
rzeczy ruchomej (towaru konsumpcyjnego), 
nabywanej za zapłatą ceny przez osobę fi-
zyczną w celu niezwiązanym z działalnością 
zawodową lub gospodarczą, która zawierana 
jest w zakresie działalności przedsiębiorstwa 
sprzedawcy. Do sprzedaży konsumenckiej 
nie stosuje się przepisów kodeksu cywilne-
go o rękojmi i gwarancji. Ustalenie zatem, że 
konkretna umowa sprzedaży jest sprzedażą 
konsumencką ma istotne znaczenie dla za-
kresu uprawnień i obowiązków stron, w tym 
dla zakresu odpowiedzialności sprzedawcy 
wobec kupującego za niezgodność towaru 
konsumpcyjnego z umową, rodzaju przysłu-
gujących kupującemu roszczeń oraz termi-
nów ich realizacji.

Marek Górecki
 adwokat i doradca podatkowy

   
    
                                             

Zdaniem eksperta
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Część informacyjna strony ma 
bardziej przyjazną nawiga-
cję, co ułatwia wyszukiwanie 

produktów i usług. Układ witryny 
jest bardziej logiczny i intuicyjny 
dla użytkowników internetu. Zgod-
nie z nową marką banku i z nowym 
sloganem „Dołącz do Znajomych”, 
nowa strona została przygotowana 
z myślą o relacjach i przyzwyczaje-
niach klientów. 

Witryna stworzona została 
zgodnie z najnowszymi trendami i 
zasadami projektowania serwisów 
internetowych, zawiera wiele udo-
godnień. Wśród nowych funkcji 
znajdują się między innymi: kalku-
lator kredytowy czy kalkulator lo-
kat. Jej ergonomiczna budowa za-
pewni użytkownikom szybki dostęp 
do wszystkich informacji z każdego 
miejsca w serwisie. Strona jest rów-
nież dostępna na wszystkich urzą-
dzeniach mobilnych.

Poznaj lepszą stronę GBS Banku
GBS Bank uruchomił właśnie nową stronę internetową. Za przygotowanie projektu funkcjonalnego  
i kreatywnego odpowiedzialna była agencja Trol InterMedia. Strona banku została znacznie unowocze-
śniona i odświeżona wizualnie. 
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Oferujemy usługi w zakresie:
- bezpośredniej ochrony fizycznej ( ochrona stała lub doraźna, monitoring i konwoje), 
- zabezpieczenia technicznego ( montaż, eksploatacja, konserwacja, naprawa
 elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz środków  mechanicznego zabezpieczenia)
-sprzątania obiektów oraz utrzymania zieleni.

OCHRONA
MONITOROWANIE
KONWOJOWANIE
SPRZĄTANIE

K.F.O.M. „HERKULES” JEST ZAKŁADEM PRACY CHRONIONEJ
Wystawiamy naszym klientom informacje o kwocie obniżenia wpłaty do PFRON
Podstawa prawna Art.22 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Prowadzisz �rmę? 
Twój bank odmówił Ci kredytu,

bo nie masz odpowiedniego zabezpieczenia?

Lubuski Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

poręcza kredyty i pożyczki
dla �rm z województwa lubuskiego
na bieżącą działalność i inwestycje.

Więcej na
www.lfpk.pl

lub pod tel. 068 323 96 00
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